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I. Dane identyfikacyjne 
Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy1,  

ul. J. Chodkiewicza 44, 85-667 Bydgoszcz 

 

Edward Hartwich – Dyrektor Szpitala od 1 października 2016 r. 

 

Zapewnienie warunków pobytu opiekunom dzieci w Szpitalu jako wypełnienie praw 
pacjentów niesamodzielnych do zapewnienia dodatkowej opieki pielęgnacyjnej.  

 

Lata 2019-2020 (do 11 lutego), z ewentualnym wykorzystaniem dowodów i danych 
dotyczących okresu wcześniejszego.  

 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Bydgoszczy 

 

 

Grzegorz Piotrowski, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli 
nr LBY/7/2020 z 13 stycznia 2019 r. 

(akta kontroli str. 1-2) 

  

 

                                                      
1 Dalej: „WSD” lub „Szpital”.  
2 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, ze zm.,  dalej: „ustawa o NIK”. 
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II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
Szpital zapewnił możliwość całodobowego pobytu opiekunów sprawujących 
dodatkową opiekę pielęgnacyjną nad małoletnimi pacjentami niesamodzielnymi. 
Opiekunom m.in. przygotowano odpowiednią ilość dodatkowych rozkładanych foteli 
(leżanek) i dostęp do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, w tym natrysków4. Od  
3 lipca 2019 r. w Szpitalu całodobowa dodatkowa opieka pielęgnacyjna nad 
pacjentami poniżej 18 roku życia była realizowana bez pobierania opłat od 
opiekunów5. Wyniki badania kwestionariuszowego NIK, brak skarg i pozytywne 
rezultaty badania satysfakcji pacjentów wskazują, iż opiekunowie nie musieli 
wyręczać w obowiązkach personelu medycznego, a warunki ich pobytu w Szpitalu 
były dobre.  

Działaniami nieprawidłowymi było jednak: 

 niezapewnienie odpowiedniej liczby pielęgniarek, tj.: w okresie od 24 lipca do 
31 sierpnia 2019 r. w Oddziale Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii 
zatrudnienie pielęgniarek było o 0,3 etatu niższe (tj. o 1,7% wymagań), niż 
określono w minimalnych normach ustalonych przez Dyrektora Szpitala;  
a w okresie od 1 stycznia 2020 r. zatrudnienie w Oddziale Chirurgii Dziecięcej 
było niższe od wymagań określonych dla podmiotów udzielających świadczeń  
w zakresie leczenia szpitalnego6 o 0,6 etatu (tj. 2% wymagań); 

 umieszczanie na opaskach pacjentów informacji umożliwiających identyfikację 
pacjentów przez osoby nieuprawnione.  

Powstałe nieprawidłowości nie miały istotnego wpływu na zapewnienie opiekunom 
małoletnich pacjentów niesamodzielnych właściwych warunków pobytu w Szpitalu, 
w szczególności stwierdzone niedobory personelu pielęgniarskiego były stosunkowo 
niewielkie, a w Szpitalu podejmowano systematyczne działania mające na celu 
uzupełnienie braków.   

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe7 kontrolowanej działalności 

Zapewnienie warunków pobytu opiekunom dzieci 
w Szpitalu jako wypełnienie praw pacjentów 
niesamodzielnych do zapewnienia dodatkowej opieki 
pielęgnacyjnej.  

1. Zasady dotyczące pobytu opiekunów niesamodzielnych pacjentów oraz 
odwiedzin pacjentów w Szpitalu określał Regulamin porządkowy oddziału8, który 

                                                      
3 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
4  Co było wymagane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność 
leczniczą (Dz. U. poz. 595), zał. nr 1, cz. V ust. 8 i 10. 

5  Zgodnie z art. 34 i 35 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1127, ze zm.), dalej: „ustawa o prawach pacjenta”. 

6 Tj. określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie 
świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 2295, ze zm.); dalej 
„rozporządzenie w sprawie świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego”. 

7 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 
może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 

8 Dokument wspólny dla wszystkich oddziałów szpitalnych. W okresie kontrolowanym kolejno obowiązywały dwa 
Regulaminy porządkowe oddziału, zatwierdzone przez Dyrektora WSD odpowiednio: 22 czerwca 2017 r. 
i 16 października 2019 r.  
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został wyłożony do wglądu w oddziałach szpitalnych. Dokument ten określał  
w szczególności: prawo do całodobowego przebywania z dzieckiem9 i do 
współuczestniczenia w czynnościach pielęgnacyjnych dziecka. Regulaminy 
wskazywały także preferowane godziny odwiedzin: 15:00-18:00. Określone 
powyższymi dokumentami ograniczenia prawa do opieki i odwiedzin dotyczyły 
sytuacji, gdy opiekun lub odwiedzający mają widoczne objawy infekcji, albo są pod 
wpływem alkoholu lub środków odurzających. Określono także zakazy i nakazy 
służące zachowaniu bezpieczeństwa, porządku i czystości w oddziałach10. 
Regulamin porządkowy oddziałów zawierał także szereg informacji o rozwiązaniach 
służących opiekunom pacjentów niesamodzielnych11.  

(akta kontroli str.  3-6, 64-81) 
Odniesienia do prawa do pobytu opiekunów znajdowały się także w regulaminach 
organizacyjnych oddziałów szpitalnych, gdzie określono dostępne wyposażenie 
w postaci foteli rozkładanych oraz łóżek12, a także warunki dostępu do tego 
wyposażenia13. Powyższe regulaminy były wyłożone do wglądu w oddziałach 
szpitalnych.  

(akta kontroli str.  7-48) 

Na stronie internetowej szpitala zamieszczono odnośnik do informacji o prawach 
pacjenta. Informator ten wskazywał m.in. na prawa do obecności osoby bliskiej przy 
udzielaniu świadczeń zdrowotnych, do kontaktu osobistego, telefonicznego lub 
korespondencyjnego z innymi osobami oraz do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej. 
Ulotki dotyczące praw pacjentów, a także treść przepisów ustawy o prawach 
pacjenta były udostępnione poprzez ich wyłożenie w punktach pielęgniarskich lub 
wywieszenie na tablicach informacyjnych.  

(akta kontroli str.  49-50, 64-81) 

2. WSD dysponował ogółem 225 łóżkami w grudniu 2018 r., 219 łóżkami w okresie 
styczeń-październik 2019 r. oraz 223 łóżkami w okresie listopad – grudzień 2019 r. 
W 2019 r. hospitalizowano w WSD ogółem 14 045 pacjentów. Średni czas 
hospitalizacji wynosił w tym okresie 3,35 dni, a średnie obłożenie łóżek 59,81%.  

Szpital 15 stycznia 2020 r. dysponował ogółem 195 fotelami rozkładanymi 
(leżankami) umożliwiającymi nocny odpoczynek i sen opiekunów.  Spośród tych 
foteli 162 znajdowało się w oddziałach szpitalnych, a 33 w rezerwie z możliwością 
uzupełnienia wyposażania oddziałów w miarę doraźnych potrzeb14.  

(akta kontroli str.  54, 60) 

 

                                                      
9 W Regulaminie zatwierdzonym 22 czerwca 2017 r. zastrzeżono możliwość pobytu w Oddziale Anestezjologii  

i Intensywnej Terapii wyłącznie do pory dziennej. W wersji obowiązującej od 16 października 2019 r. 
wskazano że pobyt na całodobowy w ww. oddziale jest możliwy w szczególnych przypadkach, po wyrażeniu 
zgody przez ordynatora. Regulamin zatwierdzony 16 października 2019 r. określił także, że prawo do 
całodobowego pobytu dotyczy jednej osoby.  

10 Przykładowo nakazy: utrzymania bezpieczeństwa i czystości najbliższego otoczenia, przechowywania 
posiłków w wyznaczonych lodówkach; konsultowania z personelem podawanej dziecku żywności 
przyniesionej z zewnątrz; zakazy: podłączania urządzeń do gniazd medycznych koloru czerwonego, 
spożywania alkoholu na terenie szpitala. Możliwość przebywania opiekuna w łóżku dziecka była uzależniona 
od stanu zdrowia pacjenta.  

11 W tym o lokalizacji szatni, stołówki, kaplicy, o bezpłatnym dostępie do sieci internetowej.  
12 Tą nazwą w regulaminach organizacyjnych oddziałów określano fotele rozkładane z funkcją spania ze 

skrzynią na pościel.  
13 Do 30 czerwca 2019 r. warunkiem było wniesienie opłaty zgodnie z cennikiem określonym w WSD. W części 

regulaminów określono także, że wyposażenie to zostanie udostępnione „w miarę możliwości”.  
14 Szpital nie dysponował odrębną bazą hotelową dla opiekunów.  
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3. Szczegółowym badaniem objęto dwa oddziały szpitalne15:  

1) Oddział Chirurgii Dziecięcej, dysponujący 34 łóżkami (w tym ośmioma 
intensywnej opieki medycznej), udzielający świadczeń w zakresie leczenia 
stacjonarnego w dziedzinach chirurgii dziecięcej i urologii dziecięcej;  
w 2019 r. hospitalizowano w tym oddziale 2 197 pacjentów, średnio przez 
2,97 dnia, przy średnim obłożeniu 54,6%16; 

2) Oddział Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii, dysponujący 24 łóżkami  
(w tym jednym intensywnej opieki medycznej), udzielający świadczeń  
w zakresie leczenia stacjonarnego w dziedzinach wskazanych w nazwie 
oddziału; w 2019 r. hospitalizowano w tym oddziale 1 864 pacjentów, 
średnio przez 4,19 dnia, przy średnim obłożeniu 90,0%17. 

(akta kontroli str.  51-59) 

W Oddziale Chirurgii Dziecięcej w dniu oględzin18 przebywało 22 małoletnich 
pacjentów i 18 opiekunów. W Oddziale Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii w dniu 
oględzin19 przebywało 23 pacjentów i 13 opiekunów20. W toku oględzin nie 
stwierdzono przypadków naruszania praw pacjentów do kontaktu z innymi osobami  
i całodobowej dodatkowej opieki pielęgnacyjnej. W pokojach dzieci przy ich łóżkach 
znajdowały się rozkładane fotele w liczbie zapewniającej możliwość nocnego 
odpoczynku opiekunom małoletnich pacjentów21. Pacjentom zapewniono zestaw 
pościeli, a także miejsce do jej przechowywania. Wszystkie pokoje łóżkowe w obu 
oddziałach, z wyjątkiem ośmiu znajdujących się w odcinkach dla dzieci młodszych22, 
posiadały własne pomieszczenia higieniczno-sanitarne, każde wyposażone m.in.  
w umywalkę, miskę ustępową i natrysk23. Zgodnie z regulaminem porządkowym 
oddziałów szpitalnych – opiekun winien korzystać z innych pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych niż znajdujące się na salach chorych. Ogółem poza salami 
chorych na każdym z badanych oddziałów znajdowały się po dwa pomieszczenia 
higieniczno-sanitarne na korytarzach i po jednym znajdującym się w odcinku dla 
dzieci młodszych. W każdym z badanych oddziałów pomieszczenia te wyposażone 

                                                      
15 Dobrane celowo, spośród 10 oddziałów szpitalnych WSD. Wszystkie oddziały szpitalne dostosowane były do 

leczenia nieletnich pacjentów. Największa grupa dorosłych pacjentów była hospitalizowana w Oddziale 
Pediatrii, Pneumonologii i Audiologii. Była to grupa 20 osób hospitalizowanych cyklicznie w 2019 r. W Szpitalu 
nie było oddziału zakaźnego. 
Dane o liczbie łóżek i dziedzinach medycyny w jakich udzielane są świadczenia w badanych oddziałach 
podano na podstawie rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą według stanu na 27 stycznia 
2019 r., nr rejestru 2215;  https://rpwdl.csioz.gov.pl/RPM/Search  

16 Minimum 45,6% w marcu 2019 r., a maksimum 60,8% w październiku 2019 r.  
17 Minimum 79,0% w grudniu 2019 r., a maksimum 106,7% w lutym 2019 r. 
18 28 stycznia 2020 r.  
19 29 stycznia 2020 r.  
20 Według oświadczeń i wyjaśnień Pielęgniarek Oddziałowych, w chwili oględzin, część pacjentów i opiekunów 

znajdowała się w gabinetach diagnostycznych i zabiegowych lub poza oddziałami, ponadto w Oddziale 
Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii nie przeprowadzono oględzin w dwóch izolatkach. W protokołach 
oględzin stwierdzono obecność 16 pacjentów i 13 opiekunów w Oddziale Chirurgii Dziecięcej oraz 21 
pacjentów i 11 opiekunów w Oddziale Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii. 

21 Stwierdzono ogółem 24 foteli rozkładanych (lub leżanek) w Oddziale Chirurgii Dziecięcej oraz 17 takich foteli 
(leżanek) w Oddziale Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii (oględzin nie przeprowadzono w dwóch 
izolatkach, wg danych Szpitala, oddział ten był wyposażony w 19 foteli/leżanek).  

22 Na ogółem dziewięć pokoi łóżkowych znajdujących się w takich odcinkach we własne pomieszczenie 
higieniczno-sanitarne wyposażony był łóżkowy nr 1 w Oddziale Chirurgii Dziecięcej. Wszystkie poddane 
oględzinom pomieszczenia wyposażone w łóżka dla dzieci młodszych (niemowlęce) były wyposażone 
stanowiska do pielęgnacji niemowląt, umożliwiające m.in. mycie i przewijanie. W każdym z trzech odcinków 
dla dzieci młodszych – zapewniona była widoczność z punktów pielęgniarskich (przeszklenia  
w ścianach i drzwiach) do pokoi łóżkowych.  

23 Ponadto dozownik z mydłem w płynie, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia oraz pojemnik na zużyte 
ręczniki. 

https://rpwdl.csioz.gov.pl/RPM/Search
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były w: trzy umywalki, trzy miski ustępowe i cztery lub pięć natrysków24. Z dwóch 
oddziałów objętych oględzinami salą większą niż trzyłóżkową dysponował wyłącznie 
Oddział Chirurgii Dziecięcej. Była to sala łóżkowa intensywnej opieki medycznej, na 
której znajdowało się pięć łóżek25.  

W toku oględzin stwierdzono m.in., że: 
– opiekunowie mieli miejsce do siedzenia na salach chorych (fotele rozkładane 

w liczbie odpowiadającej liczbie przebywających opiekunów, a ponadto krzesła), 
a także dodatkowe krzesła na korytarzu; 

– łóżek pacjentów ani foteli rozkładanych opiekunów nie umieszczono na 
korytarzu; 

– opiekunom udostępniono kuchnię i zmywalnię; kuchnia była wyposażona m.in.  
w lodówkę dla opiekunów, kuchenkę elektryczną, kuchenkę mikrofalową, 
podgrzewacz do butelek, zlewozmywak, szafki; 

– Oddział Chirurgii Dziecięcej dysponował klasą/świetlicą wyposażoną  
w urządzenia służące nauce i zabawie, a także kącikiem wypoczynkowym; 
Oddział Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii odpowiednio dysponował trzema 
pomieszczeniami: świetlicą, klasą i salą edukacyjną; 

– pomieszczenia higieniczno-sanitarne były dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych (w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich); 

– oba oddziały poddane oględzinom dysponowały przenośnymi parawanami,  
a Oddział Chirurgii Dziecięcej ponadto urządzeniami wspierającymi poruszanie 
się i opiekę nad pacjentami niesamodzielnymi26; 

– nadzór personelu nad przebywającymi w oddziałach opiekunami był odpowiedni, 
w szczególności: w miejscach przebywania opiekunów było czysto, opiekunowie 
nie pozostawiali przyniesionych rzeczy w miejscach do tego nieprzeznaczonych 
i nie ładowali urządzeń z gniazdek do tego nieprzeznaczonych;  

– fotele oznakowane przez WOŚP nie były wykorzystywane na potrzeby osób 
innych niż opiekunowie; 

– obraz z monitoringu był widoczny na monitorach w punktach pielęgniarskich;  
– drzwi wejściowe do trzech pomieszczeń higieniczno-sanitarnych 

ogólnodostępnych nie były wyposażone w zamek umożliwiający zablokowanie 
drzwi od wewnątrz27, a w przypadku jednych drzwi do pomieszczenia 
higieniczno-sanitarnego w odcinku dla dzieci młodszych – zamek został 
wymontowany28;  

– wszystkie pomieszczenia higieniczno-sanitarne ogólnodostępne (z wejściami 
z korytarza oraz znajdujące się w odcinku dla dzieci młodszych), które były 
pozbawione możliwości zamknięcia od środka wyposażono w oświetlenie 
informujące o tym, że są zajęte.  

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgii Dziecięcej oraz Zastępca Dyrektora ds. 
Techniczno-Administracyjnych Szpitala wskazali na ryzyko zamykania się dzieci 
w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych29, co ze względu na konieczność 
zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów, wymaga aby personel medyczny miał stały 
dostęp do tych pomieszczeń. Wyjaśniający wskazali, że ochronę intymności 

                                                      
24 Większą liczbą natrysków dysponowały pomieszczenia higieniczno-sanitarne w Oddziale Chirurgii Dziecięcej. 

Powyższe pomieszczenia były także wyposażone w dozowniki z mydłem w płynie, pojemniki z ręcznikami 
jednorazowymi i na ręczniki zużyte. 

25 Także na tej sali z pacjentami przebywali opiekunowie. 
26 Tj. wózkami jezdnymi dziecięcymi, chodzikami rehabilitacyjnymi, podnośnikiem pacjenta. 
27 Dotyczyło to dwóch pomieszczeń w Oddziale Chirurgii Dziecięcej i jednego w Oddziale Pediatrii, 

Endokrynologii i Diabetologii.  
28 W Oddziale Chirurgii Dziecięcej. 
29 W Oddziale Chirurgii Dziecięcej miał miejsce przypadek, w którym dziecko zamknęło się w łazience i wskutek 

m.in. paniki nie było w stanie samodzielnie przekręcić blokady.  
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zapewnia zainstalowane oświetlenie informujące o możliwości skorzystania  
z pomieszczenia. 

 (akta kontroli str. 64-81, 248-249, 256-258) 

Pielęgniarki Oddziałowe objętych badaniem oddziałów wskazały, że od początku 
2019 r. największa liczba opiekunów małoletnich pacjentów niesamodzielnych 
przebywająca w ciągu nocy to: 

 od 20 do 25 w Oddziale Chirurgii Dziecięcej; 

 16 w Oddziale Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii. 

Poddawane oględzinom oddziały dysponowały wyposażeniem umożliwiającym 
pobyt nocny ww. liczbie opiekunów. Szpital dysponował także magazynem, 
z którego, w miarę potrzeb, można było uzupełnić brakujące wyposażenie.  

(akta kontroli str.  60-81) 

Szpital systematycznie pozyskiwał wyposażenie służące opiekunom. W 2019 r. 
pozyskał 27 foteli (leżanek) od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy30.  
W latach poprzednich, tj.: w 2018 r. WSD pozyskał: 21 foteli (leżanek) od WŚOP 
oraz 4 fotele mobilne i 96 foteli rozkładanych od Kujawsko-Pomorskich Inwestycji 
Medycznych Sp. z o.o.31; w 2016 r. zestawy pościeli dla opiekunów od KPIM;  
w 2013 r.: 31 foteli, 12 foteli z dodatkowym blatem, 34 łóżka dla opiekunów pacjenta 
oraz zestawy pościeli dla opiekunów od KPIM. Łączna wartość powyższego 
wyposażenia wyniosła 659,7 tys. zł. 

(akta kontroli str. 82-83) 

4. Szpital został w terminie do 31 grudnia 2017 r. w całości dostosowany do 
wymagań32 określnych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 22 ust. 3 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej33. Zarówno wyniki 
oględzin przeprowadzonych w toku niniejszej kontroli34, jak i wyniki kontroli 
przeprowadzonych w WSD w 2019 r. przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 
nie wskazują na odstępstwa od stosowania powyższych norm.  

 (akta kontroli str. 64-83, 84-102) 

5. Liczba pielęgniarek zatrudniona w Oddziale Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii 
wynosiła:18 w okresie od 1 stycznia do 23 lipca 2019 r., a następnie 17 w okresie od 
24 lipca do 31 sierpnia 2019 r., kolejno 18 w okresie od 1 września 2019 r. do 31 
grudnia 2019 r. Wszystkie ww. pielęgniarki zatrudnione były w wymiarze pełnego 
etatu. W okresie od 1 do 30 stycznia 2020 r. w ww. oddziale zatrudniono 20 
pielęgniarek, w tym jedną w wymiarze 0,5 etatu, a pozostałe w pełnym wymiarze.  

Dyrektor Szpitala, na podstawie art. 50 ust. 1 udl ustalił minimalne normy 
zatrudnienia pielęgniarek, które dla ww. oddziału wynosiły 17,3 etatu. 

                                                      
30 Dalej: „WOŚP”. 
31 Dalej: „KPIM”; KPIM jak wynika z aktu założycielskiego dostępnego na stronie internetowej: 

http://www.bip.kpim.lo.pl/?cid=89 (dostęp na 3 lutego 2020 r.), jest spółką samorządu Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego, której celem działalności jest wspieranie samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnych, utworzonych przez ww. samorząd, w m.in. spełnieniu wymagań jakimi powinny odpowiadać 
pomieszczenia i urządzenia podmiotów wykonujących działalność leczniczą.  

32 Potwierdzają to ustalenia kontroli NIK przeprowadzonych w KPIM, WSD i Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie finansowania i realizacji „Programu inwestycji rozwojowych  
i modernizacyjnych w szpitalach wojewódzkich na lata 2009-2016” w województwie kujawsko-pomorskim 
(P/17/064). Wyniki kontroli są dostępne: https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/17/064/LBY/ (dostęp na 3 lutego 
2020 r.) 

33 Dz.U. z 2018, poz. 2190, ze zm.; dalej „udl”. 
34 Przeprowadzonych w Oddziałach Chirurgii Dziecięcej i Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii odpowiednio  

w dniach 28 i 29 stycznia 2020 r.  

http://www.bip.kpim.lo.pl/?cid=89
https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/17/064/LBY/
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Zgodnie z pkt 17,18 i 36 części I załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie 
świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego norma zatrudnienia pielęgniarek dla ww. 
oddziału wynosiła 14,4 etatu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.35, a 19,2 
od 1 stycznia 2020 r.36  

Faktyczna średnia liczba pielęgniarek udzielających świadczeń w porze dziennej  
w ww. oddziale w 2019 r. wyniosła 4,42, a w ujęciu miesięcznym wynosiła średnio 
od 3,84 (w sierpniu) do 5,03 (w styczniu). W porze nocnej ta średnia wynosiła dwa w 
całym analizowanym okresie. W wybranych do analizy dwóch miesiącach (sierpień, 
październik 2019 r.) maksymalna liczba pielęgniarek udzielających świadczeń 
jednego dnia wynosiła sześć, a minimalna dwie. Dzienna liczba pacjentów w tych 
dwóch miesiącach wynosiła od 10 do 30 pacjentów.  

Liczba pielęgniarek zatrudniona w Oddziale Chirurgii Dziecięcej wynosiła 33  
w okresie od 1 stycznia do 19 stycznia 2019 r. (32,75 etatu), a następnie 32  
w okresie od 20 stycznia do 22 września 2019 (32 etaty), 31 w okresie  
23-30 września (31 etatów) i 30 w okresie od 1 października 2019 r. do  
31 grudnia 2020 r. (30 etatów). 

Dyrektor Szpitala, na podstawie art. 50 ust. 1 udl ustalił w 2019 r. minimalne normy 
zatrudnienia pielęgniarek, które na ww. oddziale wynosiły 25,7 etatu. 

Zgodnie z pkt 5 i 46 załącznika nr 3 do rozporządzenia. w sprawie świadczeń  
z zakresu leczenia szpitalnego norma zatrudnienia pielęgniarek dla ww. oddziału 
wynosiła 23,8 etatu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.37 i 30,6 od 1 
stycznia 2020 r.38  

Faktyczna średnia liczby pielęgniarek udzielających świadczeń w porze dziennej  
w ww. oddziale w 2019 r. wynosiła 6,9, a w ujęciu miesięcznym od 6,13 (w maju) do 
7,75 (w lutym). W porze nocnej ta średnia wynosiła w 2019 r. 4,41, a w ujęciu 
miesięcznym od 4,09 (w grudniu) do 4,90 (w październiku). W wybranych do analizy 
dwóch miesiącach (październik, grudzień 2019 r.) maksymalna liczba pielęgniarek 
udzielających świadczeń jednego dnia wynosiła dziewięć, a minimalna cztery. 
Dzienna liczba pacjentów analizowanych dwóch miesiącach wynosiła od ośmiu do 
28 pacjentów.  

W obu objętych badaniem oddziałach szpitalnych zatrudniano odpowiednią liczbę 
pielęgniarek posiadających specjalizację lub będących w toku specjalizacji, po 
kursie kwalifikacyjnym (lub specjalistycznym) lub toku takiego kursu odpowiednio do 
profilu oddziału i wymagań określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia 
w sprawie świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego39. 

 (akta kontroli str.  54-59, 108-119) 

                                                      
35 Tj. 24 łóżka pomnożone przez wskaźnik 0,6 - określony w przepisach przejściowych (§2 ust. 1 pkt 1 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego; Dz.U. poz. 2012, ze zm.; dalej: „rozporządzenie 
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego”.  

36 Tj. 24 łóżka pomnożone o wskaźnik 0,8. 
37 Tj. 34 łóżka pomnożone przez wskaźnik 0,7 - określony w przepisach przejściowych (§2 ust. 1 pkt 2 

rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego).  
38 Tj. 34 łóżka pomnożone przez wskaźnik 0,9.  
39 W Oddziale Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii zatrudniono na pełny etat m.in.: 8 pielęgniarek, które 

uzyskały specjalizację dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego (w tym 3 ukończyły specjalizację w 2019 r.), 
dwie pielęgniarki, które posiadały specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego, a także 
siedem pielęgniarek (od 24 lipca 2019 r. sześć), które posiadały kurs specjalistyczny w zakresie edukatora 
cukrzycy. 
W oddziale Chirurgii Dziecięcej zatrudniono na pełny etat m.in.: 18 pielęgniarek, które uzyskały specjalizację 
dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego (oraz jedną znajdującą się w toku uzyskiwania tej specjalizacji;  
a jedna z tych pielęgniarek miała jednocześnie ukończonym kurs kwalifikacyjnym w zakresie opieki 
długoterminowej) i  trzy pielęgniarki ze specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego.  
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Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że nowe normy zatrudnienia pielęgniarek wskazane 
przez Ministra Zdrowia w rozporządzeniu w sprawie świadczeń z zakresu leczenia 
szpitalnego mają wpływ na wzrost jakości opieki pielęgnacyjnej. Właściwa obsada 
wpływa na podwyższenie bezpieczeństwa zdrowotnego, zmniejszenie liczby błędów 
medycznych, zmniejszenie częstości zakażeń wewnątrzszpitalnych oraz wzrost 
komfortu pracy pielęgniarek i lekarzy. Wyjaśniający wskazał przy tym m.in., że ww. 
nowe regulacje powinny być skonstruowane tak, aby liczba zatrudnionych 
pielęgniarek wynikała z liczby łóżek w oddziale oraz z faktycznego ich obłożenia  
(z uwzględnieniem okresowych zmian liczby pacjentów). W okresie objętym kontrolą 
nie wystąpiły przypadki ograniczania liczby łóżek szpitalnych ze względu na 
niedobór personelu pielęgniarskiego. Dyrektor Szpitala wskazał, że zmniejszenie 
liczby łóżek o sześć w styczniu 2019 r. nastąpiło wskutek dostosowania liczby łóżek 
jednego z oddziałów do warunków lokalowych. Szpital w listopadzie 2019 r. 
zwiększył jednak liczbę łóżek w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii  
o cztery, a w 2020 r. planuje zwiększenie liczby łóżek w kolejnym oddziale, także  
o cztery.  

(akta kontroli str.  54, 235-238, 287-288) 

Z informacji uzyskanej od przedstawiciela funkcjonującej w Szpitalu organizacji 
związkowej pielęgniarek wynika, że personel pielęgniarki nie przekazywał żadnych 
informacji o przypadkach angażowania go do realizacji zadań innych niż 
pielęgniarskie.  

(akta kontroli str.  239-240) 

WSD w 2019 r. nie zatrudniał opiekunów medycznych. Dyrektor WSD wyjaśnił m.in., 
że wynika to z niewystarczających kompetencji opiekunów medycznych, a ponadto 
ze stałej obecności opiekunów (rodziców) przy dzieciach. Szpital dąży do 
pozyskania wykwalifikowanych pielęgniarek. Ponadto w szpitalu funkcjonuje szkoła, 
której nauczyciele prowadzą zajęcia dydaktyczne i świetlicowe.   

(akta kontroli str.  54, 235-238) 

6. Skargi, które wpłynęły do Szpitala w 2019 r., nie dotyczyły zagadnień związanych 
z ograniczaniem prawa do dodatkowej opieki i zapewnienia opiekunom pacjentów 
niesamodzielnych warunków pobytu w Szpitalu. Dotyczyły m.in.: niewłaściwie 
realizowanych świadczeń zdrowotnych, odmów przyjęć lub odmów udzielenia 
świadczeń, niewydania lub zawartości dokumentacji medycznej.  

W WSD prowadzono analizę satysfakcji pacjentów. W 2019 r. ankietyzowano 
rodziców dzieci hospitalizowanych. Wyniki ankiet nie wskazały na ograniczanie praw 
opiekunów do kontaktu z dzieckiem40, respondenci pozytywnie ocenili (w tym  
w ponad 50% przypadków bardzo dobrze) warunki pobytu opiekunów, a także 
możliwości spędzenia wolnego czasu41. Pozytywnie oceniano (w tym w ponad 70% 
przypadków bardzo dobrze) także jakość czynności opieki realizowane przez 
pielęgniarki42. 

                                                      
40 W okresie prowadzenia kontroli wyniki badań za 2019 r. znajdowały się w opracowaniu, które wykonywało 

Centrum Monitorowania Jakości w Służbie Zdrowia. Zebrane dane wskazywały m.in., że 100% ankietowanych 
wskazało na zapewnienie swobodnego kontaktu z dzieckiem. Wyniki badań przeprowadzonych w 2018 r. 
wskazywały że w przypadku 90,6% ankietowanych – zapewniono prawo do całodobowego pobytu opiekuna 
wraz z pacjentem, a w pozostałych – opiekunowie nie mieli takiej potrzeby lub nie wypełnili tej części ankiety. 

41 Wyniki ankiet za 2019 r. wykazały, że 99,4% respondentów pozytywnie określiła warunki do snu i odpoczynku 
(w tym 56% bardzo dobrze). Możliwość spędzenia wolnego czasu pozytywnie oceniło 98% ankietowanych  
(w tym 57% bardzo dobrze).  

42 Wszyscy ankietowani w 2019 r. pozytywnie ocenili dostępność pielęgniarek (w tym 79% bardzo dobrze); 
99,4% ankietowanych oceniło pozytywnie  czas reakcji pielęgniarek na prośby opiekunów (w tym 75% bardzo 
dobrze); wszyscy ankietowani pozytywnie oceniali delikatność pielęgniarek przy pielęgnacji dzieci (w tym 77% 
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(akta kontroli str.  200-210, 260-273) 

7. W toku kontroli NIK w badanych dwóch oddziałach przekazano opiekunom 
pacjentów małoletnich do wypełnienia kwestionariusze dotyczące: 

 stopnia zadowolenia z opieki pielęgnacyjnej Szpitala i przestrzegania praw 
pacjenta niesamodzielnego; 

 ograniczania prawa pacjenta do kontaktu z innymi osobami (głównie osobistego), 
dodatkowej opieki pielęgnacyjnej ze strony bliskich osób lub obecności takiej 
osoby przy udzielaniu świadczenia zdrowotnego; 

 naruszenia prawa pacjenta do tajemnicy informacji o stanie zdrowia, intymności i 
godności, w tym niewłaściwego zachowania personelu Szpitala wobec opiekuna 
lub pacjenta; 

 wyrażenia zgody by przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych obecne były inne 
osoby niż te, które ich udzielały; 

 wykonywania czynności w ramach opieki nad chorym, które powinny być 
wykonane przez personel Szpitala, lub interweniowania w sprawie wykonywania 
zaniedbywanych czynności; 

 uwag do warunków pobytu opiekuna i pacjenta w Szpitalu; 

 propozycji dotyczących poprawy opieki nad pacjentem niesamodzielnym 
i przestrzegania jego praw. 

Odpowiedzi udzieliło 24 opiekunów, którym przekazano kwestionariusz. 
Respondenci ocenili stopień zadowolenia z opieki pielęgnacyjnej i przestrzegania 
praw pacjentów na średnio 4,79 w skali od minimum 1 do maksimum 5 punktów. 
Ankietowani nie zgłosili uwag wskazujących na nieprawidłowości w zakresie opieki 
nad pacjentem niesamodzielnym i przestrzegania jego praw. Opiekunowie w trzech 
przypadkach wskazali jednak, że wskutek, ich zdaniem, niewystarczającej opieki 
musieli prosić personel o zmianę pościeli/ścielenie łóżka (ogółem 3 przypadki,  
tj. 12,5%). Zgłoszono też jedną uwagę odnoszącą się do umożliwienia rozłożenia 
fotela w celu odpoczynku opiekuna w dzień43.  

(akta kontroli str. 120-191)  

Naczelna Pielęgniarka Szpitala wyjaśniła, że zgodnie z obowiązującymi 
procedurami44 codzienna zmiana pościeli następuje u pacjentów w wychodowanymi 
czynnikami alarmowymi lub zakaźnymi. W pozostałych przypadkach zmiana ta 
następuje przy wypisie, przeniesieniu pacjenta, po zgonie i w razie potrzeby  
(w przypadku skażenia materiałem biologicznym i innymi zanieczyszczeniami). 
Mogą nastąpić przypadki, gdy personel nie zauważy okoliczności wskazujących na 
potrzebę wymiany pościeli, jednak po wskazaniu przez opiekuna takiej potrzeby 
zawsze podejmowane są niezbędne czynności. W odniesieniu do umożliwienia 
rozkładania fotela ciągu dnia, wyjaśniająca podała m.in., że Oddział Chirurgii 
Dziecięcej jest oddziałem zabiegowym, co obliguje pielęgniarki i lekarzy do stałego 
nadzoru nad pacjentem, wymaga szczególnej dbałości w zachowaniu czystości, 
stwarza konieczność transportu pacjentów na zabiegi, a sprzętu medycznego do sal 
chorych. Rozłożone fotele rodziców utrudniają podejmowanie każdej z tych 
niezbędnych czynności.  

(akta kontroli str. 193-199) 

                                                                                                                                       
bardzo dobrze); 99,7% ankietowanych pozytywnie oceniało czas poświęcony przez pielęgniarki na opiekę 
dziecka (w tym 72% bardzo dobrze).  

43 Uwaga opiekuna dziecka w Oddziale Chorób Dziecięcych.  
44 Do wyjaśnień załączono instrukcję postępowania z bielizną szpitalną wielorazowego użytku nr 06.06.19/5  

z 23 grudnia 2019 r.  
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8. W Szpitalu do 2 lipca 2018 r. obowiązywała opłata stanowiąca zwrot kosztów 
całodobowego pobytu osoby towarzyszącej dziecku, która wynosiła 18 zł brutto45. 
Opłata została ustalona na podstawie kalkulacji kosztów pobytu jednej osoby przez 
jedną dobę. Koszty te szacowano w 2013 r. na kwotę 16,96 zł netto i 18,32 zł brutto. 
Powyższa opłata została zniesiona z dniem 3 lipca 2019 r.46 w związku ze zmianą 
ustawy o prawach pacjenta w zakresie zwolnienia z opłat za sprawowanie 
dodatkowej opieki pielęgnacyjnej wobec osób małoletnich i osób posiadających 
znaczny stopień niepełnosprawności. Informacje o konieczności uiszczenia przez 
opiekunów pozostających w szpitalu całodobowo usunięto z regulaminów 
organizacyjnych oddziałów szpitalnych47. 

Szpital ostatnie opłaty od opiekunów pobrał 2 lipca 2019 r. Średniomiesięczne 
przychody z tytułu opłat pobieranych przez opiekunów w okresie grudzień 2018-
czerwiec 2019 wynosiły 11,7 tys. zł48. Przychody z tego tytułu w I półroczu 2019 r. 
wynosiły 70 tys. zł, co stanowiło 0,16% ogółu przychodów Szpitala w tym okresie  
i 0,17% przychodów z tytułu umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia49. 

Szacowane przychody50 z umów z NFZ w związku z pobytem opiekunów w okresie 
lipiec 2019 - styczeń 2020 r. wyniosły średniomiesięcznie 34 tys. zł. Skalkulowane 
przychody z tego tytułu za II półrocze 2019 r. wyniosły 203,8 tys. zł51, co stanowiło 
0,48% ogółu przychodów Szpitala w tym okresie i 0,53% przychodów z tytułu umów 
zawartych z NFZ. 

(akta kontroli str.  211-220, 235-238, 254) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. W okresie od 1 stycznia 2020 r. Szpital nie zapewnił w Oddziale Chirurgii 
Dziecięcej wymaganego zatrudnienia pielęgniarek, określonego w pkt 5 i 46 części 
I załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie świadczeń z zakresu leczenia 
szpitalnego. W Oddziale Chirurgii Dziecięcej zatrudniono 30 pielęgniarek na pełny 
etat, podczas gdy zgodnie z ww. przepisami powinny zostać zatrudnione 
pielęgniarki na minimalnie 30,6 etatu52. 

 (akta kontroli str.  54-59, 111-119) 

Naczelna Pielęgniarka Szpitala wyjaśniła m.in., że na początku roku 2019 Oddział 
Chirurgii Dziecięcej zatrudniał ogółem 33 pielęgniarki, przy normie wynikającej 
z rozporządzenia w sprawie świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego 23,8 etatu 
w 2019 r. i 30,6 etatu w 2020 r. W 2019 r. odeszły z pracy trzy pielęgniarki, 
a pomimo prowadzonych naborów, nie udało się uzupełnić tego niedoboru. 
Wyjaśniająca wskazała przy tym na brak zainteresowania absolwentów szkół 
pielęgniarskich do pojęcia pracy na ww. oddziale. Jest to oddział zabiegowy, 
wielołóżkowy, wymagający dużego nakładu pracy i wysiłku ze strony pielęgniarek. 
Problem braków kadrowych wśród pielęgniarek dotyczy całego kraju, wynika z braku 
zainteresowania absolwentów szkół pielęgniarskich podjęciem pracy w wyuczonym 

                                                      
45 Ustalona Zarządzeniem nr 17 Dyrektora WSD z 22 maja 2013 r.  
46 Zarządzeniem nr 37/2019 Dyrektora Szpitala z 25 czerwca 2019 r. uchylającym Zarządzenie nr 17/2013 z 

dnia 22 maja 2013 r. 
47 Dokumenty te były wyłożone do wglądu w punktach pielęgniarskich.  
48 Szpital nie gromadził danych statystycznych o liczbie opiekunów i czasie ich pobytu w okresie do 2 lipca  

2019 r. 
49 Dalej: „NFZ”. 
50 Jest to wartość skalkulowana, a nie faktycznie uzyskania przez Szpital. Jest to wartość przedstawiana do 

rozliczenia z NFZ w ramach wynagrodzenia ryczałtowego przewidzianego w umowie z NFZ o udzielanie 
świadczeń zdrowotnych. 

51 W tym okresie w Szpitalu całodobowo przebywało 3 883 opiekunów przez 13 589 osobodni, tj. średni czas 
pobytu opiekuna wynosił 3,5 dnia. 

52 Tj. 34 łóżka pomnożone przez wskaźnik 0,9. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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zawodzie, starzeniem się kadry pielęgniarskiej, brakiem zastępowalności pokoleń. 
Szpital przez cały czas prowadzi rekrutację personelu pielęgniarskiego. 
Wyjaśniająca przedłożyła dwa ogłoszenia o naborach pielęgniarek ze stycznia 
i lutego 2020 r., a także ogłoszenie o jednym konkursie ofert na udzielanie 
świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę.  

(akta kontroli str.  274-278, 282-284) 

2. W okresie od 24 lipca do 31 sierpnia 2019 r. w Oddziale Pediatrii, Endokrynologii i 
Diabetologii zatrudniano 17 pielęgniarek na pełny etat, podczas gdy Dyrektor 
Szpitala, na podstawie art. 50 ust. 1 udl, ustalił dla tego okresu minimalne normy 
zatrudnienia pielęgniarek w ww. oddziale na 17,3 etatu. 

Naczelna Pielęgniarka Szpitala wyjaśniła m.in., że niedobór nastąpił wskutek 
odejścia jednej pielęgniarki z pracy, o którym Szpital został poinformowany z ok. 
tygodniowym wyprzedzeniem. Niezwłocznie przeprowadzono nabór na to 
stanowisko, jednak wybrana kandydatka zgłosiła gotowość podjęcia pracy od  
1 września 2019 r.  

(akta kontroli str. 108-110, 114-115, 253, 274-278)   

3. Małoletni pacjenci objętego badaniem Oddziału Pediatrii, Endokrynologii  
i Diabetologii oraz w Oddziału Chirurgii Dziecięcej nie byli zaopatrzeni w znaki 
identyfikacyjne, o których mowa w art. 36 ust. 3 udl, lecz otrzymali opaskę  
z imieniem i nazwiskiem. 

Naczelna Pielęgniarka Szpitala wyjaśniła m.in., że z uwagi na wysokie ryzyko 
pomyłki pacjenci wszystkich oddziałów szpitalnych są zaopatrywani w opaski 
identyfikacyjne zawierające imię i nazwisko. Szpital podjął próbę umieszczania 
numeru księgi głównej historii choroby, co jednak skutkowało błędami związanymi  
z brakiem możliwości weryfikacji tożsamości pacjenta. Odstąpiono zatem od takiego 
postępowania. Wyjaśniająca wskazała, że łatwa identyfikacja pacjenta ma kluczowe 
znaczenie dla jego bezpieczeństwa. Dotyczy to zarówno wizyt lekarskich  
i sprawnego umieszczania zaleceń w karcie pacjenta, transfuzji krwi, jak  
i wykonywania samych zabiegów operacyjnych. Pozwala to także na ustalenie 
tożsamości pacjenta w przypadku jego oddalenia się. Wyjaśniająca wskazała przy 
tym, że stosowana na opaskach czcionka nie pozwala na odczytanie danych ze 
znacznej odległości, a ponadto, że Szpital uzyskuje pisemną zgodę opiekunów 
ustawowych na umieszczanie danych na ww. opaskach.  

Do wyjaśnienia załączono opinię prawną z 18 listopada 2009 r. wskazującą na to, że 
umieszczanie danych osobowych na opasce identyfikacyjnej jest dopuszczalne  
w świetle obowiązujących wówczas przepisów w zakresie ochrony danych 
osobowych53.  

(akta kontroli str.  274-281) 

W odniesieniu do powyższych wyjaśnień należy wskazać, że zarówno  
art. 36 ust 3 i 5 udl, jak i wydane na podstawie art. 36 ust. 6  udl rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie warunków, sposobu i trybu 
zaopatrywania pacjentów szpitala w znaki identyfikacyjne oraz sposobu 
postępowania w razie stwierdzenia ich braku54, nie przewidują możliwości 
umieszczania danych osobowych na opaskach identyfikacyjnych za zgodą 
pacjenta/opiekuna prawnego.  

                                                      
53 Załączono także wzór „Oświadczenia i upoważnienia pacjenta” zawierającego miejsce na wyrażenie ww. 

zgody opiekuna. 
54 Dz.U. poz. 1098. 
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IV. Uwagi i wnioski 
Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag. 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski: 

1) wypracowanie działań dla zaopatrzenia pacjentów Szpitala w znaki 
identyfikacyjne, 

2) kontynuowanie działań dla zapewnienia wymaganej liczby etatów 
pielęgniarek w Oddziale Chirurgii Dziecięcej.    

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Bydgoszczy. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Bydgoszcz,        lutego 2020 r. 

 
Najwyższa Izba Kontroli 

 
Delegatura w Bydgoszczy 

Kontroler p.o. Dyrektor 
Tomasz Sobecki Grzegorz Piotrowski 

doradca ekonomiczny 
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